
Odbor kanceláře starosty 

 

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím 

Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím  
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 
Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce 
Kategorie příjemců údajů: správce  
Doba uchování: 5 let 
 

Personální agenda 

Účel zpracování osobních údajů: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákon 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce - personální agenda zajištění pracovně-právních vztahů 
a všech povinností s nimi spojených 
Kategorie (rozsah) zpracovávaných osobních údajů: 

 adresní a identifikační údaje (jméno, příjmení, datum a místo narození, rodinný stav, rodné 
číslo, státní příslušnost, adresa místa trvalého pobytu) 

 popisné údaje (vzdělání, znalost cizích jazyků, odborné znalosti a dovednosti, předchozí 
zaměstnání, zdravotní pojišťovna, plat, bankovní spojení) 

Kategorie subjektů údajů: zaměstnanci města Horažďovice zařazení do městského úřadu 
zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, členové zastupitelstva, ředitelé příspěvkových 
organizací zřízených zastupitelstvem města, členové volebních komisí 

Kategorie příjemců údajů: město Horažďovice, ČSSZ, ČSÚ, zdravotní pojišťovny, MF ČR, 
FÚ, banky, penzijní fondy, inspektorát práce, úřad práce, smluvní lékař, ostatní orgány státní 
správy 

Doba uchování osobních údajů: dle spisového a skartačního řádu  

Seznam členů výborů, komisí a ostatních pracovních a poradních 
orgánů zřízených orgány města, z řad odborníků mimo členy 
zastupitelstva 

Účel zpracování osobních údajů: seznam členů výborů, komisí a ostatních pracovních 
a poradních orgánů zřízených orgány města, z řad odborníků mimo členy zastupitelstva 

Kategorie (rozsah) zpracovávaných osobních údajů: jméno, příjmení 

Kategorie subjektů údajů: osoby s jiným vztahem k městu Horažďovice – členové výborů, 
komisí a ostatních pracovních a poradních orgánů zřízených orgány města mimo členy 
zastupitelstva města Horažďovice  

Kategorie příjemců údajů: město Horažďovice  

Doba uchování osobních údajů: po dobu platnosti údajů 

 
 
 



Adresář členů zastupitelstva města  
 
Účel zpracování osobních údajů: adresář členů zastupitelstva města 

Kategorie (rozsah) zpracovávaných osobních údajů: jméno, příjmení, kontaktní adresy, 
telefonní číslo, e-mailová adresa 

Kategorie citlivých údajů: politická příslušnost 

Kategorie subjektů údajů: členové zastupitelstva města 

Kategorie příjemců údajů: město Horažďovice 

Doba uchování osobních údajů: po dobu platnosti údajů 

 

Pořizování záznamu ze zasedání zastupitelstva města a vedení 
podkladových materiálů k těmto zasedáním a jednáním 

Účel zpracování osobních údajů: povinnost dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení)  

Kategorie (rozsah) zpracovávaných osobních údajů: adresní a identifikační údaje občanů 
– žadatelů, nutné k uplatnění práv a povinností obce plynoucích ze zákona o obcích, zejména 
dle ust. § 84 a 102 zákona o obcích 

Kategorie subjektu údajů: město Horažďovice 

Doba uchování osobních údajů: dle spisového a skartačního řádu 
 
 

Stížnosti občanů 

 
Účel zpracování: příjem a vyřizování stížností, dle § 102 odst. 2 písm. n) zákona 
č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)  
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 
Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce 
Kategorie příjemců údajů: správce, ostatní orgány státní správy  
Doba uchování: 5 let 
 
 

Střet zájmů - registr oznámení 
 

Účel zpracování: vedení registru oznámení dle § 14 odst. 1 písm. g) zákona č. 159/2006 
Sb., o střetu zájmů 
Kategorie osobních údajů: adresní, identifikační a majetkové údaje  
Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci správce + osoby s jiným vztahem ke správci  
Kategorie příjemců údajů: správce, osoby bez vztahu ke správci 
Doba uchování: 5 let 
 
 

Přísedící soudu 
Účel zpracování: volba přísedících soudu, § 64 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých zákonů (zákon 
o soudech a soudcích) 
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje; citlivé údaje – trestná činnost 
Kategorie subjektu údajů: osoby bez vztahu ke správci 
Kategorie příjemců údajů: správce + jiní příjemci – právnické osoby v ČR 
Doba uchování: 5 let 
  
   



Petice 

 

Účel zpracování: příjem a vyřizování petic, dle § 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení) 
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje  
Kategorie subjektu údajů: zákazníci (klienti) správce 
Kategorie příjemců údajů: správce 
Doba uchování: 10 let    
 


